
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 
(перший етап)

Найменування експертної комісії Ігрові короткометражні фільми тематичні 30-річчя 
незалежності України

Прізвище, ім'я, по батькові експерта
Назва кінопроекту Човники
Автори кінопроекту Владислав Робський
Найменування суб’єкта кінематографії 
(виробника фільму)

Фізична особа-підприємець Анучін Іван 
Олександрович

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект

1991 рік. Вчителька і мати-одиначка Марія везе з 
подругами до Польщі контрабандну горілку та 
цигарки, щоб заробити на лікування сина. 
Контрабанду викрито, однак завдяки 
доброзичливому польському прикордоннику Марії з 
сином вдається виплутатися з ситуації та ще й 
отримати гроші. У фіналі фільму кілька відомих та 
успішних жінок розповідають про свій досвід 
торгівлі після розпаду СРСР.

Назва критерію Кількість балів 
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 5 Цікава ідея інтерв’ю з реальними жінками, що 
займалися човниковою торгівлею на початку 90-х 
дозволяє вписати цю сторінку історію в сучасний 
контекст.

Актуальність теми 5 Тема незалежності нерозривно пов’язана з темою 
економічного виживання. Заробітчани досі 
складають одну з основ української економіки. Тому 
досвід «човникової торгівлі» після розпаду СРСР є 
цікавим у контексті вибудовування економічних 
стосунків з Європою.

Драматургічна якість 
сценарію: вибір стилю, 
опис головних героїв, 
художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення

4 Персонажі та конфлікти є правдивими.

Усього балів: 14

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному напряму В ідповідає
(у разі його оголошення)

Реквізити особи -  підписувача 

Експерт експертної комісії



Додаток 4
до Порядку та критеріїв проведення 
творчого конкурсу (пітчингу)
(пункт 4 розділу ІІІ)

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ
(перший етап)

Найменування експертної комісії Ігрові короткометражні фільми тематичні до 
“30-річчя незалежності України”

Прізвище, ім'я, по батькові (за 
наявності) експерта
Назва кінопроекту «Човники»
Автори кінопроекту Владислав Робський
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника фільму)

Фізична особа-підприємець Анучін Іван 
Олександрович

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект

В цьому проєкті немає драматургічної 
цілісності, арка персонажу головної героїні 
не розвивається.

Назва критерію Кількість балів 
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 2 Оригінальність ідеї 
викликає сумніви через 
навмисно притягнутий 
сюжет під початок 90-х.

Актуальність теми 2 Тема ніби-то присвячена 
до 30-річчя незалежності 
України, але не несе 
ознаки розкриття даної 
тематики належним 
чином.

Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних 
героїв, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення

2 Немає драматургічної 
цілісності, герої не 
розвиваються, не 
змінюються, на початку 
стають зрозуміло всі 
поворотні точки.

Усього балів: 6
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Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення)_______________

Відповідає/не відповідає

Реквізити особи -  підписувача* 

Експерт експертної комісії

* Висновок експертної оцінки кінопроекту готується в електронній формі та підписується 
експертом експертної комісії за допомогою електронного підпису. Підтвердження та реквізити 
особи - підписувача візуалізуються під час перевірки відповідного електронного підпису.



Додаток 4
до Порядку та критеріїв проведення 
творчого конкурсу (пітчингу) 
(пункт 4 розділу ІІІ)

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ
(перший етап)

Найменування експертної комісії Ігрові короткометражні фільми тематичні 
30-річчя незалежності України

Прізвище, ім'я, по батькові (за 
наявності) експерта
Назва кінопроекту «Човники»
Автори кінопроекту Режисер-постановник Владислав Робський

Оператор-постановник Володомир Сов’як- 
Круковський

Композитор Андрій Пономарьов
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму)

Фізична особа-підприємець Анучін Іван 
Олександрович

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект

Фільм буде цікавий людям різного віку. 
Історія про сильних сінок, про те як вони не 
поступились свої принципів на шляху 
становлення країни та змогли виростити 
порядних синів.

Назва критерію Кількість балів 
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 5 Жильні жінки, які не 
продовжили боротьбу за 
гідність, незважаючи на 
тяжку економічну кризу.

Актуальність теми 5 Тема боротьби за гідність та 
за своє майбутнє є 
актуальною.

Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних 
героїв, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення

5 Історія одного дня з життя 
жінки, яка бореться за 
свою гідність, мрії та 
намагається
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пристосуватися до нових 
умов.

Усього балів: 15

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному Відповідає/не відповідає
напряму (у разі його оголошення)_______________ ________Відповідає______

Реквізити особи -  підписувача*

Експерт експертної комісії Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

* Висновок експертної оцінки кінопроекту готується в електронній формі та підписується 
експертом експертної комісії за допомогою електронного підпису. Підтвердження та реквізити 
особи - підписувача візуалізуються під час перевірки відповідного електронного підпису.



Додаток 4
до Порядку та критеріїв проведення 
творчого конкурсу (пітчингу)
(пункт 4 розділу ІІІ)

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ
(перший етап)

Найменування експертної комісії Експертна комісія з оцінювання 
кінопроєктів авторських ігрових / неігрових 
(документальних) фільмів, фільмів-дебютів 
(всіх видів), короткометражних фільмів 
(всіх видів)

Прізвище, ім'я, по батькові (за 
наявності) експерта
Назва кінопроекту Човники
Автори кінопроекту Владислав Робський
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму)

"ФОП Анучін Іван 
Олександрович"

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект

Цікава фактура. Дотепні сцени з 
човниками. Недостатньо продуманий 
внутрішній конфлікт головної героїні.

Назва критерію Кількість балів 
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 4,9 Цікава фактура. Дотепні та 
кумедні деталі про човників 
та українську митницю.

Актуальність теми 5 Виживання у 90-ті. Вибір. 
Совість та гідність. 
Емансипація

Драматургічна якість 
сценарію: вибір стилю, опис 
головних героїв, художня 
правдивість конфліктів та їх 
вирішення

4,2 Головна героїня - вовк в 
овечій шкурі (не гребує 
контрабандою, але дуже 
"правильна"), не до кінця 
продуманий внутрішній 
конфлікт. Тому основний 
меседж звучить 
недостатньо чітко.

Усього балів: 14,1
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Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення)_______________

Відповідає

Реквізити особи -  підписувача* 

Експерт експертної комісії

* Висновок експертної оцінки кінопроекту готується в електронній формі та підписується 
експертом експертної комісії за допомогою електронного підпису. Підтвердження та реквізити 
особи - підписувача візуалізуються під час перевірки відповідного електронного підпису.



Додаток 4
до Порядку та критеріїв проведення 
творчого конкурсу (пітчингу)
(пункт 4 розділу ІІІ)

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ
(перший етап)

Найменування експертної комісії Короткометражні ігрові фільми-дебюти до 
30-річчя незалежності України

Прізвище, ім'я, по батькові (за 
наявності) експерта
Назва кінопроекту Ч овники
Автори кінопроекту Владислав Робський
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму)

ФОП Анучін Іван Олександрович

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект

Д уж е хорош а історія, повністю  передає атмосферу 90-х  років, 
становення наш ої країни

Назва критерію Кількість
балів

(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 4 Ідея оригінальна, але точно не нова

Актуальність теми 5 Актуальний сценарій.

Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних 
героїв, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення

5 Сценарій добре написаний

Усього балів: 14

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення)_______________

відповідає напрямку

Реквізити особи -  підписувача* 

Експерт експертної комісії

* Висновок експертної оцінки кінопроєкту готується в електронній формі та підписується 
експертом експертної комісії за допомогою електронного підпису. Підтвердження та реквізити 
особи - підписувача візуалізуються під час перевірки відповідного електронного підпису.



Додаток 4
до Порядку та критеріїв проведення 
творчого конкурсу (пітчингу)
(пункт 4 розділу ІІІ)

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ
(перший етап)

Найменування експертної комісії Ігрові короткометражні фільми тематичні 
до “30-річчя незалежності України”

Назва кінопроекту Човники
Автори кінопроекту Владислав Робський
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму)

ФОП Анучін Іван 
Олександрович

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект

Структура сценарію недостатньо 
відпрацьована, фрагментарна. Необхідно 
посилити розвиток характеру головної 
героїні. Передбачуваність не дозволяє 
говорити про цінність кінопроєкту.

Назва критерію Кількість балів 
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 2 Ідея не виглядає достатньо 
оригінальною, зав’язка 
вибивається.

Актуальність теми 3 Попри те, що тематика 
стосується 30-річчя 
незалежності, проте розкриття 
теми не бачимо.

Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних 
героїв, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення

2 Головна проблема - 
фрагментарність, відсутність 
розвитку характерів.

Усього балів: 7

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному не відповідає
напряму (у разі його оголошення)



2

Продовження додатка 4



Додаток 4
до Порядку та критеріїв проведення 
творчого конкурсу (пітчингу) 
(пункт 4 розділу ІІІ)

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ
(перший етап)

Найменування експертної комісії Ігровий короткометражний тематичний 
фільм

Прізвище, ім'я, по батькові (за 
наявності) експерта
Назва кінопроекту «ЧОВНИКИ»
Автори кінопроекту Владислав Робський
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника фільму)

Фізична особа-підприємець 
Анучін Іван Олександрович

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект

Як учителька «човником» стала, гарна 
історія і яскраві персонажі, є конфлікт, але 
нажаль не вирішений. Адже будь яка відома 
ситуація у історії Держави, має право на 
екранізацію, навіть та якою не пишаються 
українці. Але ця кіноісторія закінчилась так 
само, як і почалася: документальними 
кадрами та фотопортретами відомих 
особистостей. Це формат документалістики, 
а художній кінотвір відрізняється від 
хроніки своєю візуальною оцінкою, яку 
нажаль так і не побачив.

Назва критерію Кількість балів 
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 3
Актуальність теми 3
Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 
героїв, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення

4

Усього балів: 10

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному Відповідає
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напряму (у разі його оголошення)

Реквізити особи -  підписувача*

Експерт експертної комісії Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

* Висновок експертної оцінки кінопроекту готується в електронній формі та 
підписується експертом експертної комісії за допомогою електронного підпису. 
Підтвердження та реквізити особи - підписувача візуалізуються під час перевірки 
відповідного електронного підпису.


